Chifuyu Hoshino
--------------------------------------------------------Buna ziua !
Mă numesc Chifuyu Hoshino si sunt din Tokyo din Japonia.
Sunt manager la compania Nissan si sunt pasionat de limbile străine.
Astăzi vreau să vorbesc despre pasiunea mea pentru limba română.
Poate vă imaginați că am fost interesat de legenda lui Dracula sau de Nadia Comăneci
sau de Gheorghe Hagi, de Alexandra Stan sau de filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile".
Dar de fapt eu am devenit interesat după ce am ascultat un cântec intitulat " Dragostea
din tei", cântat de O-zone" un grup din Moldova.
Atunci am simțit ceva ciudat.
Deși nu am înțeles aproape nimic , nu am înțeles cam 95 la sută am simțit o conexiune
cu inima mea. Mi-a plăcut in special muzicalitatea limbii.
Eu am învățat spaniolă la universitatea acum aproape 24 ani si știut că romană este o
limbă romanică.
Nu pot să explic de ce, dar am devenit brusc interesat de a studia limba română.
Am început să caut cursuri și cărți , dar acum 10 ani nu existau cursuri de limba română
și erau foarte puține cărți.
Dar nu am renunțat. Am cumpărat un manual și am studiat singur, prin comparație cu
limba spaniolă. A fost dificil la început. Dar m-am bucurat când am înțeles. Acum
înțeleg destul de mult.
Am mers la un restaurant românesc Darie și am mâncat mâncare românească. Mi-au
plăcut foarte mult supa de pui și mici.
Apoi am căutat pe internet muzică românească și am ascultat cu plăcere toate genurile
de muzică, de la folclor la muzică modernă.
Am încercat să înțeleg textul și m-am bucurat când am înțeles.
Unele cuvinte sunt foarte similare cu spaniola. Dar limba româna este foarte melodioasă,
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este o plăcere să ascult orice melodie.
Am avut ocazia să întâlnesc și câțiva români și am devenit prieteni. Cred că românii
sunt amabili, prietenoși și optimiști. Le place să se bucure de viață. Ei ascultă cu plăcere
muzică latino și înțeleg foarte bine spaniola și italiana. Am fost surprins.
Am vorbit mult cu prietenii români și am aflat lucruri interesante despre istoria,
geografia și turismul din România. Vreau să vizitez România după ce studiez limba
română mai mult. Vreau să vizitez in special Brașov, Constanța și Moldova. Am auzit
că este foarte frumos.
Îmi face plăcere să studiez multe limbi străine, dar limba română are un loc special în
inima mea. Cred că a studia o limbă străina este o modalitate de a-ți lărgi orizontul, de a
cunoaște alți oameni interesanți și de a afla lucruri noi. De asemenea o limbă străină
face legătura cu alte limbi străine. Eu vreau să studiez și limba rusă și croată în viitor.
Am auzit că sunt multe cuvinte de origine slabă în limba română. Este foarte interesant
pentru mine.
Voi continua să studiez limba română și să aflu lucruri noi despre România.
Vă mulțumesc pentru atenție!
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